LILLE MEN
KRAFTFULD...
I hverdagen kan du nyde den størst mulige
bevægelsesfrihed takket være den kompakte konstruktion
og manøvredygtighed. Du kan klare smalle gange og
passager – selv indgange til elevatorer.
Fuldt udstyret med elektrisk hejselift, sædelift og
ryghældning med komplet længdekompensation. Du
vil aldrig mere give afkald på de gennemtænkte
funktionaliteter som f.eks. det tilhørende opklappelige
armlænssystem, den drejbare holder til kontrolpanelet
eller den elektriske låsemekanisme til forhjulene.

UDSTYR
•

Komfortsæde og rygpolster

•

Komfort-Armlæn

•

Benstøtter der kan drejes helt tilbage

•

Elektrisk løft

•

Vedligeholdelsesfrie batterier

•

Indbygget oplader

MULIGHEDER
•

Elektrisk sædehældning

•

Biodynamisk positioneringspakke

•

Kuldeklap/BIB

•

Armlæn der kan sammeklappes og skubbes tilbage

•

Elektrisk holder til kontrolpanel, der kan
drejes ud og sænkes

•

Elektisk låsemekanisme til forhjul

•

Beslag til transportsikring

•

LED-belysning

•

Diverse specialfunktioner

BIOMEKANISK POSITIONERINGSPAKKE
Indeholder elektrisk justerbar ryghældning, ryglængdekompensering, anatomisk flexryg, sammenklappelige
armlæn i kombination med den elektriske ryghældning,
samt polster ved armlænene, der kan skubbes tilbage.

HOLDER TIL KONTROLPANEL –
KAN DREJES UD OG SÆNKES
Kontrolpanelet kan både sænkes bagud og ned.
Bordpladen kommer ned i en komfortabel højde.

SÆDEHEJS – ELEKTRISK JUSTERBAR
Den elektrisk justerbare sædehejs er meget nyttig til
selvstændig håndtering af daglige gøremål. Ligeledes er
overflytning meget lettere takket være sædehejsen.

TEKNISK DATA
Længde

95 cm

Bredde

60 cm

Højde

105 cm

Sædebredde

36 - 53 cm

Sædedybde

35 - 50 cm

Sædehøjde u. sædepolster

47 cm

Ryghøjde

40 / 48 cm

Ryghældning: Mekanisk

90 - 102°

Elektrisk

90 - 150°

Armlænshøjde

14 - 29 cm

Justerbar benstøttevinkel

90 - 180°

Vægt

100 kg

Batteriers vægt

2x19.8 kg

Max. belastning

120 kg

Hindringshøjde

6 cm

Batteriydelse

2x12V / 52 Ah (C5)

Hastighed

12 km/h

Rækkevidde

30 - 35 km

Venderadius

79 cm
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